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Írásbeli választ igénylő kérdés
Kövér László ,
az Országgyű lés elnöke részére

Helyben

Tisztelt Elnök Úr !

Az Alaptörvény 7 . cikk (1)-(2) bekezdése, valamint az Országgyű lésről szóló 2012 . évi
XXXVI. törvény 42. § (8) bekezdése alapján írásbeli választ igényl ő kérdést kívánok
benyújtani

Dr. Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszternek

„Útdíj?” címmel

Tisztelt Miniszter Úr !

A 2017. évi költségvetés módosított tervezete szerint a megtett úttal arányos útdíjból a z

államnak 169,9 milliárd forint bevétele származik . Ez az összeg 2018-ban 177,7 milliárd

forint lesz . Az időarányos útdíjból 2018-ban 62,5 milliárd forint bevételt terveznek.

Összességében tehát több, mint 240 milliárd forintról van szó .

Az útdíjat bevezető törvény (2013 . évi LXVII. törvény az autópályák, autóutak és főutak

használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról) szerint az útdíj fő célja, hogy a

közútkezelés és -fejlesztés költségeihez hozzájáruljon .

A jelentős bevétel lehetővé tenné, hogy meglév ő útjainkat megfelelően fenntartsuk ,

karbantartsuk, felújítsuk. Mégis azt látjuk, hogy az állami kezelésű gyorsforgalmi utak

felújítása mindig elmarad a kívánatostól, nem beszélve az igen rossz állapotban lév ő
alsóbbrendű úthálózatról, amire önmagában 1000 milliárd forint nagyságrend ű felújítási

forrás volna szükséges, csak hogy a romlás megálljon .

A 2018-as költségvetésb ő l mégis azt látjuk, hogy óriási összegeket költenek új utak építésére :

az EU-s forrásokon és azok önrészén felül 256 milliárd forintot különítettek el kiemelt közút i

projektekre, ami a 2022-ig tartó 2500 milliárdos gyorsforgalmi fejlesztési program része .

Mindezek alapján kérem miniszter urat, hogy tájékoztasson az alábbiakról, 2017-r e

vonatkozóan :

országgyű lési képviselő



1. Az útdíjbevételekbő l mekkora összeget fordítanak karbantartásra és felújításra, és mekkor a

része fejlesztésre és új gyorsforgalmi utak építésére?

2. Az útdíjbevételekből mekkora összeget fordítanak gyorsforgalmi utak fenntartására és

felújítására? Mennyit költenek idén az Ml, M2, M3 és M7 autópályák felújítására egyenkén t
8a bővítést leszámítva)? Hány kilométer autópálya újult/újul meg ebb ől a keretből?

3. Az útdíjbevételekbő l mekkora összeget fordítanak főutak felújítására? Hány kilométer főút

újult/újul meg ebbő l a keretbő l?

4. Az útdíjbevételekből mekkora összeget fordítanak alsóbbrend ű, ezen belül a 4-5 számjegyű
utak utak felújítására? Hány kilométer út újult/újul meg ebbő l a keretbő l?

Válaszát és együttműködését ezúton is köszönöm .

Budapest, 2017 . augusztus 17 .

Tisztelettel,

országgyűlési képviselő (LMP)
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